
Het Pesachlam



• Pesach is één van de drie Pelgrimsfeesten waarop men 
verplicht was om op te trekken naar Jeruzalem.

• Aantal bezoekers in Jeruzalem volgens Josephus Flavius
zo’n 2.750.000.

• Op Nissan 10 werden tussen de 250.000 en één miljoen 
lammeren geselecteerd uit de kuddes in en rond Jeruzalem 
om vier dagen later geslacht te worden.

Pesach in Jeruzalem



Pesach in Jeruzalem



Heiliging van het Lam

• De Hogepriester ging naar Betlehem of Bethanië om een 
lam uit te zoeken als offer voor het volk. Op hetzelfde 
moment dat de Hogepriester daar was, was de HEERE Jezus 
daar ook. Hij werd door Maria gezalfd met olie.

• Dit werd ook wel ‘de heiliging van het Lam genoemd’.
• Toen het Lam van God door de Oostpoort naar binnen reed, 

reed op hetzelfde moment de Hogepriester door de 
Schaapspoort met het lammetje, dat hij voor het 
schuldoffer van de natie had uitgezocht, richting het altaar 
in de tempel.



Het lam werd vier keer gekeurd

• Het lammetje werd vier keer gekeurd en kreeg dan een penning om 
zijn hals met de woorden ‘Heilig voor de HEER’.

• Jezus werd vier keer gekeurd: door de hogepriester Kajafas, Pilatus, 
Herodes en toen weer naar Pilatus.

•





HET LAM GESLACHT
• Jezus werd op het derde uur (9.00 u) aan het kruis 

genageld /het lam werd op dezelfde tijd aan de horens 
van het altaar gebonden

• Het lam werd na het het dagelijks middagoffer geslacht
• Op het zesde uur (15.00 u) stierf Jezus aan het kruis op 

hetzelfde tijdstip waarop het lam in de tempel werd 
geslacht

• Jezus riep: Het is volbracht. In de tempel werd het 
lammetje geslacht en de priester riep uit: Het is 
volbracht. Elke keer dat er een lammetje werd geslacht 
riep de priester deze woorden uit.

• Joh. 19:36 “Geen been  van Hem zal gebroken worden 
(Ex. 12:46)”



Offeren in de tempeltijd (schuldoffer)

De schuldige legt zijn handen op 
de kop van het dier en belijdt dan 
zijn zonden met deze woorden:
Ik verdien het om te sterven in 
plaats van dit onschuldig dier, 
maar de HEER accepteert genadig 
de dood van dit onschuldig dier in 
mijn plaats.



Het Pesachlam
• Johannes 1:29 ‘Zie het Lam van 

God, dat de zonde der wereld 
wegneemt!’

• I Petr. 1:18,19 ‘in de wetenschap 
dat u niet met vergankelijke 
dingen, zilver of goud, vrijgekocht 
bent van uw zinloze levenswandel, 
die u door de vaderen 
overgeleverd is, maar met het 
kostbaar bloed van Christus, als 
van een smetteloos en onbevlekt 
Lam’.

• I Joh. 1:9 ‘Als wij onze zonden 
belijden: Hij is getrouw en 
rechtvaardig om ons de zonden te 
vergeven en ons te reinigen van 
alle ongerechtigheid’.

• Openbaringen 5:9 ‘En zij zongen 
een nieuw lied, en zeiden: U bent 
het waard om de boekrol te 
nemen en zijn zegels te openen, 
want U bent geslacht en hebt ons 
voor God gekocht met Uw bloed, 
uit elke stam, taal, volk en natie’.



HIJ is waarlijk opgestaan      HalleluJAH




